




O ProtagonizAí foi um evento dedicado inteiramente aos nossos 
microempreendedores, que nasceu com o intuito de auxiliá-los em como 
fazer parte do mercado de negócios de impacto social, que promovem 
uma transformação na realidade deles e da sua comunidade através 
de iniciativas do próprio trabalho.

Ao longo dos anos, percebemos a dificuldade que existe em participar 
de editais, seja pelo questionário complexo e as diversas restrições para 
inscrição, como pela falta de informação de como achar um edital em 
que o negócio se encaixa e assim montamos o ProtagonizAí.

Neste encontro visamos dar voz aos microempreendedores para que 
falassem livremente sobre suas iniciativas de impacto, que já estão em 
prática e aquelas estão em fase de idealização, assim como promover a 
conversa e as possíveis parcerias, através de rodadas de negócio. 

O formato final do evento foi decidido após alguns meses de pesquisa, 
diálogo com especialistas do setor e conversas com o nosso público.



O encontro, que teve 8 horas de puro conteúdo e troca de experiências, 
foi divido em 3 momentos: 

 Uma palestra sobre os negócios de impacto social e os editais: 
a definição do termo negócio de impacto social, como eles se ligam 
aos editais, como achar os editais para participar, como preencher os 
requisitos e como saber se meu negócio se enquadra no edital;

 Um trabalho de grupo usando a metodologia do World Café e 
uma rodada de negócios, incentivando as parcerias e promovendo a 
definição de ações de negócios conjuntas;

 Um painel de debate entre 3 personalidades do mercado de 
negócios de impacto social: Fabio Deboni (Instituto Sabin); Paulo 
Marcelo Ribeiro (ADE Sampa) e a Jaubra, o Uber da periferia, debatendo 
sobre cenários e oportunidades de formação e financiamento no tema. 

O evento foi planejado com a finalidade de aproveitar ao máximo todos 
os conteúdos e momentos do encontro.



A oficina de editais e exibição de vídeos dos microempreendedores 
ampliou o conhecimento dos participantes a partir da realidade de 
cada um. A exposição deles em vídeo pode ser algo difícil para muitas 
pessoas e assistir-se diante de outras pessoas foi uma situação nova 
para muitos dos presentes. Porém, esta situação não os acuou, pelo 
contrário, até os mais tímidos se sentiram estimulados ao compartilhar 
a história de seus negócios. 

Foi explicado que o nome dado a este tipo de vídeo  é “pitch” e fazê-lo 
bem é fundamental para adentrar o mundo dos editai. Partimos de 
algo criado pelos próprios microempreendedores, e abrimos o leque de 
cada um deles explicando algumas das denominações frequentemente 
utilizadas em editais. Além disso, fizemos a devolutiva dos vídeos, 
complementando com informações que faltavam e/ou poderiam ser 
melhoradas. 

Assim, foi possível estabelecer os critérios para se criar um bom “pitch” 
e aprender a aplicar a um edital.  Ao passo que os vídeos eram exibidos, 
os próprios executores já entendiam o que faltavam e comentavam 
abertamente, entendendo como melhorar.



Depois disso, foi explicado de forma mais direta como se define um 
negócio de impacto social e algumas palavras deste vocabulário 
(portfólio, aceleração, incubação, etc). Para muitos, os termos poderiam 
ser novos, mas a prática já era conhecida. 

Sabrina, dona de um mercadinho na região da Voith, compartilhou durante 
a oficina que para cada latinha de cerveja devolvida ela fornece um 
desconto de 10 centavos na próxima compra. Além disso, ela separa o 
lixo reciclado e por isso os moradores do bairro começaram a compartilhar 
desta prática - tendo o mercadinho como ponto de referência. Sabrina 
entende que o que faz é também alterar o jeito como as pessoas pensam 
por meio de seu negócio.

Após essa troca, ainda foram dados exemplos mais concretos de editais 
que os microempreendedores podem participar. Foram trazidos 3 
exemplos que buscaram mostrar que são processos que exigem paciência 
e dedicação, pois os regulamentos são carregados de informações 
que precisam ser compreendidas antes da tomada de decisão sobre 
aplicar ou não em determinado edital. 



A dinâmica do World Café foi o segundo momento, e as mesas foram 
divididas em:

   Vendas

   Parcerias

   Planos futuros / negócio de impacto social

Os três grupos de microempreendedores passaram por cada mesa e 
ficaram em média 25 minutos em cada uma. O objetivo era que a partir 
do primeiro grupo, os assuntos se complementassem cada vez mais. 
Ficamos impactados  com o teor de cada grupo: apesar das diferenças 
entre cada negócio e o estágio que cada pessoa se encontrava (início, 
anos de empreendimento, etc), as pessoas apresentavam estratégia, 
organização e profundo conhecimento sobre o que estava sendo 
conversado. 



VENDAS

Uma provocação que foi colocada a todos foi: “Quando fazem uma boa 
venda, uma boa estratégia, sabemos os passos que os levaram a este 
resultado? Ou é apenas intuição?”. As respostas foram diversas, mas a 
constatação geral exaltou a técnica, o estudo e o registro como fatores 
fundamentais para não só atingir um bom resultado, mas para a criação 
de um padrão. Entender o que se está fazendo e como se faz.

Os participantes contribuíram com dicas e compartilharam estratégias. 
Algum dos temas comentados: Exclusividade de fornecedor; Fidelização 
dos clientes (criar uma boa base de dados); Registrar as idéias; Mensurar os 
impactos; Diálogo exclusivo com os clientes; Acolhimento; Conhecimento 
do próprio produto; Estudo dos arredores; Sazonalidade; Atenção aos 
contextos; NUNCA FICAR PARADO, ESTAGNADO!



PARCERIAS

Nesta mesa, as parcerias entre os microempreendedores foram 
incentivadas, pois, além de um dia de evento em que os beneficiários 
puderam se conhecer, eles conseguiram também entender os negócios 
de cada um e identificar onde e como podem se complementar.

O que parecia algo distante como uma parceria com fornecedores ou 
parcerias para novos clientes se tornou próximo e realizável.

Com essa conversa, pudemos orientar os participantes a promover uma 
relação em que os dois lados podem ganhar.

Essas rodadas de conversa foram muito produtivas, o que nos fez dar um 
tempo adicional para que os microempreendedores pudessem trocar 
ideias, cartões e conversar mais sobre a possibilidade de parcerias 
concretas e trabalho em conjunto.



PLANOS FUTUROS / NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

Sobre a questão de negócios de impacto social, pensar no futuro é o primeiro 
passo em direção à concretização deste negócio, visto que sua finalidade 
é ajudar a melhorar a própria comunidade.

Nesta mesa partimos das perguntas: “Pensando nos seus clientes, do que 
mais precisa seu bairro? Vocês pensaram em algum momento aprimorar 
seu negócio ou desenvolvê-lo através da oferta de produtos ou serviços 
de Impacto Social? Pensaram em alguma forma para financiar essas 
ideias?”

As principais questões que surgiram foram relacionadas ao desperdício 
de materiais e produtos, como eliminar gastos viabilizando um retorno 
paupável do negócio em prol da comunidade e do bairro em que vivem.

Muitas ideias saíram desta conversa, como: criação de hortas urbanas para 
produção de alimentos naturais, oferecer suporte emocional para mães 
adolescentes na hora da compra de fraldas, entre muitas outras. Também 
foram identificados passos e etapas que podem ser alcançados e 
realizados com o auxílio da Aventura de Construir, através de assessorias e 
capacitações.



Encerramos o evento com um Painel de Debates muito enriquecedor no qual 
especialistas puderam compartilhar diferentes perspectivas. Fábio Deboni, 
do Instituto Sabin, falou sobre os Negócios de Impacto Social do ponto de 
vista das fundações e institutos, mostrando como esse tema é tratado por 
stakeholders do setor. Sua fala mostrou os caminhos possíveis das finanças 
sociais para que os microempreendedores pudessem compreender como 
esse ecossistema oferece diferentes fontes de subsídio (financeiro e/ou de 
conhecimento). 

Paulo Marcelo Ribeiro, da ADE Sampa, trouxe essa mesma visão, mas a 
partir do poder público e dos editais destinados ao público que reside 
em periferias da cidade de São Paulo.

Para finalizar esta conversa, trouxemos ainda uma experiência concreta de 
um Negócio de Impacto Social a partir do case da Jaubra - aplicativo de 
mobilidade urbana que opera como a Uber, mas atendendo bairros de baixa 
renda na Zona Norte de São Paulo. Para essa apresentação, contamos com 
a presença de Alvimar e Aline, pai e filha que fundaram o negócio e foram 
acelerados pela ANIP (Aceleradora de Negócios de Impacto da Periferia), 
ARTEMISIA e pelo programa VAI TEC em diferentes momentos do seu 
próprio desenvolvimento.



A Aventura de Construir trabalha com microempreendedores de baixa 
renda da Zona Oeste de São Paulo e do interior do Estado.

Os microempreendedores atendidos possuem negócios dos mais 
diversos ramos de atuação e o objetivo da Associação é auxiliá-los em 
seus negócios para conseguir a sustentabilidade organizacional e 
financeira.

Além das capacitações gratuitas dadas pela Aventura de Construir, 
também fazemos o trabalho de assessoria individual, para responder 
a problemas específicos de cada negócio.

No ProtagonizAí, reunimos mais de 30 microempreendedores. A interação 
e interesse dos presentes foi grande e a vontade de realizar trabalhos 
que melhorem e ajudem a sua comunidade foi maior ainda.

Muitos destes protagonistas já realizavam trabalhos de impacto 
social sem saber o que negócio de impacto social significava. Depois do 
ProtagonizAí, o impacto que será gerado por eles em suas comunidades 
tende a crescer mais pela conscientização e conhecimento 
adquiridos.



Para  a Aventura de Construir, o  ProtagonizAí foi uma surpresa que superou 
as expectativas. A interação, o engajamento dos microempreendedores e 
dos convidados para o evento foi definitivamente marcante. 

Pelo lado dos microempreendedores, ouvimos muitos agradecimentos, 
pois demos voz às pessoas que atendemos, de forma que todos estavam 
completamente confortáveis e livres para fazer suas perguntas, tirar a 
suas dúvidas e conversar sobre seu negócio.

Os convidados, por sua vez, ficaram surpreendidos com a criatividade  
e a interação vindas dos microempreendedores. Nos trouxeram relatos 
sobre o engajamento e a sede de conhecimento dos beneficiários como 
fatores que fizeram do ProtagonizAí, um evento que permitiu toda troca 
de experiências entre grandes nomes da área de negócios de impacto 
social e protagonistas que já realizam este tipo de trabalho dentro da 
sua comunidade por instinto.



A Aventura de Construir seguirá acompanhando, através de assessorias,  
todas as iniciativas que possam surgir dos microempreendedores em 
relação a aplicação em editais,  ainda neste ano de 2019.

Além disso, para o ano de 2020, identificaremos novas capacitações 
nas quais apronfundaremos aspectos de conhecimentos específicos 
e trocas de experiências com outros negócios de impacto social de 
diferentes lugares da cidade de São Paulo e do Brasil para fortalecer 
o trabalho realizado por esses empreendedores da perifeira Oeste.

Ao mesmo tempo, já formatamos um projeto para  arrecadar 
financiamentos e assim desenvolver este trabalho de impacto social 
de uma forma mais sistemática.

A Associação segue seu trabalho de transformação de realidade e de 
identificação de protagonistas que encontram no empreendedorismo 
sua contribuição com as comunidades de origem.



Agradecemos a participação dos convidados: Instituto 
Sabin; ADE Sampa; Jaubra; SEBRAE-SP Centro Oeste; 
Fundação Arymax e AUPA.


